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أخبار دعم غرينفيل
نجح ( #Rally4Grenfellرال فور غرينفيل) ف جمع  65ألف
جنيه ر
إستلين لصالح صندوق لندن لإلغاثة التابع للصليب
التيطان
األحمر ر
نجحت "إفري وان أكتف" ( Everyone
 ،)Activeالمسؤولة عن تشغيل مركز "وستواي
سبورتس آند فتنس" ( & Westway Sports
 )Fitness Centreيف رشاكة مع "ويستواي
ترست" ( )Westway Trustيف جمع ما يزيد
ر
لين كجزء من حملتها
عن  65ألف جنيه إست ي
التتعات لدعم المتضرين من مأساة برج
لجمع ر
"غرينفيل".
تضمنت حملة  #Rally4Grenfellعددا من
األحداث ،مثل مهرجان التنس يف "وستواي
ر
ختي ،مما ساعدهم يف
سبورتس سنت" ومزاد ر
التتع به
الوصول إىل هذا الرقم ،والذي سيتم ر
لـصالح "صندوق لندن لإلغاثة التابع للصليب
توفت
يطان" .وهذا يساعد عىل ر
األحمر ر
الت ي
الماىل لألفراد الذين تعرضوا إلصابات ،أو
الدعم
ي
لفقد ذويــهم أو لهجر منازلهم بسبب المأساة.
وكجزء من الحملة ،أطلقت "إفري وان أكتف"
مزادا ختيا عت ر
اإلنتنت لمدة شهرين ،والذي
ر
ر
تضمن مجموعة واسعة من المقتنيات ر
الن تم
ي
مشاهت الرياضة
التتع بها بشكل خاص من
ر
ر
والفنون ،ومن ربي تلك األشياء "قميص" موقع
ان كان
عليه من نجم التنس ر
الست آندي مور ي ي
يرتديه أثناء مبارياته.
كما نظمت "إفري وان أكتف" أيضا مهرجانا
للتنس حضه  1700من أطفال المدارس
المحلية ف "وستواي سبورتس ر
سنت" ،حيث
ي
شاركوا يف أنشطة ورياضات مختلفة .انصب

ر
كت يف هذا اليوم عىل بث روح المشاركة
الت ر
والمرح ،مع دروس لتعليم مهارات التنس،
فضال عن أنشطة رياضية متعددة مع ،QPR
ودورات لممارسة كرة الشبكة تحت رإشاف
فريق الدوري الممتاز لكرة الشبكة "بينيكوس
مافريكس" ،ودورات لممارسة الكريكيت،
وأخرى لممارسة المالكمة .كما شارك أيضا يف
يطانيي:
الت
هذا المرح كل من
نجم التنس ر
ر
ي
ويبىل سميث.
وإيميىل
يم موراي
ي
ي
چ ي
وقد رصح سايمون لويس ،رئيس االستجابة
ا
التيطان ،قائل:
لألزمات ف الصليب األحمر ر
التعبت عن مدى امتناننا
"ال يمكننا
ر
للعمل الذي قامت به " Everyone
 "Activeلجمع  65ألف جنيه ر
إستلين
"لصندوق لندن لإلغاثة التابع للصليب
التيطان" .كان لمأساة غرينفيل
األحمر ر
كبتا عىل المجتمع بأرسه ،حيث
تأثتا ر
َ َّ ر
المصابي و الثكال
من
العديد
ف
خل
ر
و ر
المشدين نتيجة الحريق .لعب
" Westway Sports & Fitness
 "Centreدورا محوريا ف استجابة
المجتمع ف الصيف الماض ،ونحن
ممتنون للغاية لدعمهم المستمر من
خالل فعاليات  .Rally4Grenfellلقد
ساعدتنا األموال ر
الن تم جمعها ف دعم
هؤالء المتضرين".

ف هذا اإلصدار
 2برنامج األنشطة ف مركز المساعدات
(الكتف)
المجتمعية
ر
 3إتاحة الفرصة للشباب لالهتمام
بالتصوير الفوتوغراف
ختية لدعم "غرينفيل"
 3مباراة كرة قدم ر
َ
 3ج ِهز نفسك لحضور مقابالت الحصول
عىل عمل مع ClementJames
التسكي
 4آخر أخبار جهود
ر
 4خدمات الدعم المتاحة
 4هل خططت للمشاركة ف برنامج
"Summer in the City؟
التمجة
 4ابدأ خطواتك األول ف مجال ر

بدء العد التنازل للكرنفال
لم ر
يتبق اآلن سوى أقل من شهر واحد عىل
االثني 27
"كرنفال نوتنغ هيل" (األحد  26إىل
ر
منظم
أغسطس) .يفخر "المجلس" بدعم
ي
"الكرنفال" – "نوتنغ هيل كرنفال ليمتد
دوىل بمعن الكلمة،
( -")NHCLيف تنظيم حدث ي
يجذب اآلالف من الجمهور من جميع أنحاء لندن
ومن جميع أنحاء العالم.
نحن نعلم أن الكرنفال يسبب بعض المضايقات
المقيمي يف المنطقة ،لذا فنحن نعمل
لألهاىل
ر
ي
جاهدين عىل تقليل هذا اإلزعاج كلما كان ذلك
المحىل
ممكنا .نحن نعمل مع  NHCLوالمجتمع
ي
ر
النكست وست"
السكن
"الح
للتأكد من إغالق
ي
ي

أمام العامة أثناء "الكرنفال" .وباإلضافة إىل هذا،
1

ر
يوم
سيكون هناك فتة صمت لمدة  72ثانية ي
االثني يف الساعة الثالثة بعد الظهر إلحياء
األحد و
ر
ذكرى ضحايا مأساة "غرينفيل".

يمكنك االطالع عىل مزيد من المعلومات العامة،
بما يف ذلك الخرائط والجداول الزمنية وأرقام خط
المنظمي:
المساعدة بشأن "الكرنفال" عىل موقع
ر
األهاىل الذي تم
 nhcarnival.orgأو يف دليل
ي
أهاىل نورث كنسينغتون
إرساله عىل عناوين ي
ُ
ومتاح عىل الرابطbit.ly/2vnLc4L:
"الكتف" أبوابه أثناء عطلة نهاية أسبوع
سيغلق
ر
االثني  27أغسطس)
الكرنفال( ،السبت  25إىل
ر
ويعاود العمل الثالثاء  28أغسطس 10 ،صباحا.

كما سيغلق "كنسينغتون ليچت ر
سنت" أيضا ابوابه
ر
االثني  27أغسطس .ويستمر
يوم األحد  26و ر
العمل كالمعتاد يوم السبت  25أغسطس
والثالثاء  28أغسطس.
َس ُيعقد اجتماع خاص بالكرنفال يوم األربعاء 15
ا
مساء يف "بورتبيللو كورت
أغسطس6:30 ،
ر
ر
كومينن سنت"Portobello Court Estate, " ،
لألهاىل التعرف عىل
 "W11 2DLحيث يمكن
ي
المزيد عن ترتيبات الكرنفال.
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"الكتف"
أنشطة وفعاليات ف مركز المساعدات المجتمعية
ر
األربعاء  15أغسطس

االث رني  13أغسطس
•
•
•

•

•

 10:30إل  12:00ظهرا – دورة رقص حر مع
"جيمس" (من  6إىل  11سنة) (بدون حجز)
 12:30إل  2:00ظهرا – دورة رقص حر مع
"جيمس" (من  12سنة ( )+بدون حجز)
ا
مساء – توجيه ودعم لجميع
 1:00إل 3:00
ر
:
أفراد األشة – دعم من شكاء مهارات
االتصال ،إعطاء ر
وتلق تعليقات ،محادثات
ي
عامة ،دعم متبادل ربي الجميع عند حدوث
تحسي
غت مقبول ،حل مشاكل،
سلوك ر
ر
العالقات ر
الن تدعو إىل السعادة .ر
يرج
ي
ر
ون للحجز:
عت ر
المراسلة ر
التيد االلكت ي
info@totalfamilycoaching.co.uk
 2:00إل  4:00عضا – ورشة عمل فنية
الطي الصلصال لألعمار من
لعمل
الدم من ر
ي
متال من ،ACAVA
 12إىل  16سنة ،مع ماتيو ر
وساىل أندرسون (بدون حجز)
ي
 2:00إل  4:00عضا – خدمات دعم
غرينفيل (بدون حجز) نصائح وتوجيهات
للجميع

الثالثاء  14أغسطس
•

•

•

•

•

ست
 10:30إل  12:30عضا – ورشة عمل ر
ذاتية ،وبحث عن وظيفة مع چاسمن من
( NOVAنرحب بجميع األعمار ،وبدون حجز)
 10:00إل  3:00عضا – نادي فوزية للحياكة
للجميع( .بدون حجز) .تنمية مهارتك يف
الخياطة :خياطة ودردشة.
تعبتية مع "ناث"
فنون
10:30إل  12ظهرا –
ر
من "( "Motown the Musicalمن  6إىل
11سنة) بدون حجز
ً
تعبتية مع
فنون
–
مساء
 12:30إل 2:00
ر
"ناث" من "( "Motown the Musicalتبدأ
من  12سنة) ،بدون حجز
ا
مساء – فصول تعليم لغة
 5:00إل 7:00
عربية لألعمار ر
الن تبدأ من  7سنوات (مطلوب
ي
يرج إرسال رسالة ر
الحجز مقدما – ر
الكتونية
إىل )thecurve@rbkc.gov.uk

يتم اإلعالن عن توقيتات عمل الحضانة
أسبوعيا من قبل مركز المساعدات
(الكتف) .جاري االنتهاء من
المجتمعية
ر
تخطيط توقيتات األسبوع القادم.
لمعرفة توقيتات عمل الحضانة خالل
األسبوع القادم ،ر
يرج االتصال عىل
التيد
عت ر
الرقم ،020 7221 9836 :أو ر
ر
ون:
االلكت ي
 .TheCurve@rbkc.gov.ukكما
سنقوم ر
بنش توقيتات العمل يف
الحضانة عىل قنوات التواصل
جتماع الخاصة بنا بمجرد الحصول
اال
ي
"الكتف".
عىل أي معلومات من
ر
2

•

•

•

•
•

•

 10:00إل  12:00ظهرا – قهوة الصباح
العالمية ،بدون حجز ومتاحة للجميع.
فنجان قهوة ودردشة
ست
 10:30إل  12:30عضا – ورشة عمل ر
ذاتية ،وبحث عن وظيفة مع چاسمن من
( NOVAنرحب بجميع األعمار ،بدون
حجز)
 1:00إل  2:30ظهرا – ندوات رلتبية األبناء
– متاحة لجميع آباء وأمهات األطفال الذين
سنتي إىل  16سنة.
رتتاوح أعمارهم ربي
ر
صغت
موضوع هذا األسبوع :إعداد شباب
ر
قادر عىل تحمل المسؤولية (للحجز:
)info@totalfamilycoaching.co.uk
ا
مساء – جلسة عن أضار
 1:00إل 5:00
المخدرات والكحوليات (يدون حجز)
 2:00إل  4:00عضا – ورشة عمل فنية
الطي الصلصال لألعمار من
لعمل
الدم من ر
ي
وساىل
ال
مت
ماتيو
مع
سنة،
16
إىل
12
ر
ي
أندرسون (بدون حجز)
ا
مساء – مجموعة الفتيات
 4:00إل 7:00
الشابات للمرحلة السنية ( +13جلسة عن
العاطق تحت رإشاف :لورا)
الصحة والرفاه
ي

الجمعة  17أغسطس
تعبتية مع "ناث" من
• 10:30إل  12ظهرا – فنون ر
"( "Motown the Musicalمن  6إىل 11سنة)،
(بدون حجز)
تعبتية مع "ناث" من
فنون
–
ا
ر
ظه
• 12:30ل 2
ر
"( "Motown the Musicalمن  12سنة ،)+
(بدون حجز)
•  2:00إل  4:00عضا – ورشة عمل فنية لعمل
الطي الصلصال لألعمار من  12إىل 16
الدم من ر
ي
وساىل أندرسون (بدون
متال
سنة ،مع ماتيو ر
ي
حجز)

السبت  18أغسطس

الخميس  16أغسطس
•  10:30إل  12:0ظهرا– دورة رقص حر مع
"جيمس" (من  6إىل  11سنة) (بدون حجز)
ا
مساء – دورة رقص حر مع
•  12:30إل 2:00
"جيمس" (من  12سنة )+
ا
مساء – فصول تعليم لغة
•  5:00إل 7:00
ر
الن تبدأ من  7سنوات
عربية لألعمار ي
(مطلوب التسجيل – ر
يرج إرسال رسالة
ر
الكتونية إىل )thecurve@rbkc.gov.uk

الكتف مغلق
ر
خالل الكرنفال
"الكتف"
سيغلق
ر
أبوابه خالل عطلة
نهاية أسبوع البنوك/
الكرنفال (من السبت
االثني 27
 25إىل
ر
أغسطس) .ستعود
مواعيد العمل العادية
اعتبارا من الثالثاء 28
أغسطس.

•  11:00إل  1:00ظهرا – ورشة عمل فنية لعمل
متال
الطي الصلصال للجميع مع ماتيو ر
الدم من ر
ي
من  ACAVAو CNWL
ا
مساء – ورشة عمل فنية نقش
•  2:00إل 5:00
وآن
ال
مت
ماتيو
مع
الكانافاه
عىل
وطالء بالرش
ر
ري
هابارد من  ACAVAوCNWL
•  12:00إل  2:30ظهرا – ورشة عمل أور ر
كستا
"بايرونز ستيل بان" تحت قيادة ر
"متونومز"
( – )Metronomesتعلم القراءة واللعب عىل
اآلالت الموسيقية وتشجيع األش عىل األداء
أكت من  6سنوات ،أماكن
الجماع( .لألعمار ر
ي
محدودة .للحجز)thecurve@rbkc.gov.uk :

االثني إل
الكتف" أبوابه من  10ص إل  8م ،من
يفتح مركز المساعدات المجتمعية" ر
ر
الجمعة .ومن  11ص إل  6م يف عطالت نهاية األسبوع.
"الكتف" ف  10بارد رود ،لندنW10 6TP ،
مركز المساعدات المجتمعية
ر
تحتاج بعض األنشطة إىل الحجز مقدما لضمان توفر مكان ،لذلك ،ر
عت
يرج إرسال رسالة ر
ر
ون ،thecurve@rbkc.gov.uk :وسوف يتم تأكيد الحجز من جانبهم.
ر
التيد االلكت ي
يرج زيارة:
لالطالع عىل القائمة الكاملة لألنشطة ،ر
grenfellsupport.org.uk/thecurve/events
ggrenfellsupport.org.uk/thecurve/event

الكتف)
هذه المعلومات يتم تقديمها أسبوعيا من قبل "مركز المساعدات المجتمعية" ( ر
لمزيد من المعلومات ،ر
يرج االتصال عىل الرقم020 7221 9836 :
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إتاحة الفرصة للشباب لالهتمام بالتصوير الفوتوغراف
هل أنت مصور ر ئ
ناش ومبتدئ مقيم يف "نورث
كنسينغتون"؟ إذا كنت ترى أنك تستطيع أن
كبت يف مجال التصوير
يكون لك شأن ر
اف ،أو إذا كنت ترغب فقط يف تعلم
الفوتوغر ي
ينبغ إضاعة هذه الفرصة.
ال
المزيد ،ف
ي
تستضيف مؤسسة "بوزيتف فيو" ( Positive
 14 )Viewشابا رتتاوح أعمارهم ربي  16و25
عاما يف رحلة مجانية إىل "واديسدون مانور
إستيت" الجميلة يف "بكنجهام" يوم األربعاء 22
سبتمت .الهدف من
أغسطس والخميس 20
ر
الح فرصة لرؤية
هذه الرحلة هو منح شباب ي
مناطق يف المملكة المتحدة لم يسبق لهم رؤيتها
وتحسي مهاراتهم اإلبداعية.
من قبل مع صقل
ر
صغتة الساعة  9:00صباحا
ستغادر حافلة
ر
لتنقل  14شابا من "نورث كنسينغتون" إىل
"باكينجهام شاير" ،حيث تصل  10:30صباحا.

اللتقاط الصور تحت ر
اإلشاف والتوجيه وزيارة
اض
القض
الريق الرائع ،تليها جولة ر
عت األر ي
ي
ر
الن تعد من أجمل األماكن يف
والحدائق – ي
المملكة المتحدة .ستكون هناك فرصة
كي يف مناقشة أفكار مشاري ــع خاصة
للمشار ر
بهم ،والتعاون مع بعضهم البعض البتكار فكرة
فن يستحق التنفيذ.
عمل ي
توفت
ال توجد تكلفة لهذه الرحلة ،وسيتم ر
جميع معدات التصوير ووجبة الغذاء من قبل
 .Positive Viewسينضم اثنان من المصورين

ر
في إىل هذه الرحلة لتقديم اإلرشادات
المحت ر
اإلبداعية واإلجابة عن أي أسئلة قد تكون لدى
الشباب المشارك.
الصغتة من "باكينجهام شاير"
ستعود الحافلة
ر
ا
مساء.
الساعة 5:30
هناك  14مكانا متوفرا يف كل يوم ،لذا ال
تتأخر يف تسجيل اسمك .أرسل بريدا
إىلandrew@positiveview.org.uk :
لحجز مكان لك ولمزيد من التفاصيل،
قم بزيارة.positiveview.org.uk :

سيتم قضاء جزء من اليوم يف االستمتاع بجولة

ختية لدعم غرينفيل
مباراة كرة قدم ر
تعال وشاهد مجموعة من "كل نجوم
ر
إنجلتا" ( )ex-England All Starsالقدام
وهم يتنافسن بدعوة من "الرابطة الوطنية
النسائية لغرينفيل" ()WNL4Grenfell
ج "نورث
وساعد يف جمع األموال لدعم ي
كنسينغتون".
ر
والن
ستقام المباراة ال ر
ختية يف كرة القدم ،ي
تم تنظيمها لدعم "مؤسسة غرينفيل"
ونادي "هارو كلوب" ،يوم األحد 12
أغسطس يف تمام الساعة الثانية ظهرا.
ستقام عىل ملعب نادي "بورهام وود إف
س" ،يف .Broughinge Rd, WD6 5AL
كاش
تضم قائمة المدعوات من كل
النجوم :ي
ر
مانشيست
الفن لفريق
ي
ستون ،المدير ي
يانك ،الالعبة
يونايتد للنساء ،وراشيل ي
الوطن ،والعبة الفريق
السابقة يف الفريق
ي
ر
وكابي فريق
سبيس،
ماريان
الوطن الحالية
ي
ي
وغتهن
األرسنال السابقة ،فاي وايت ،ر
الكثت.
ر
ُ
ر
الن سيتم جمعها يف
ستستخدم األموال ي
لتوفت
الختية المحلية
ر
دعم المنظمات ر
ألهاىل
رحالت اليوم الواحد ،وفرص ترفيهية
ي
ج "نورث كنسينغتون".
ي
وباإلضافة إىل االستمتاع بمباراة كرة القدم،
بالكثت من األنشطة
ستحظ أنت وعائلتك
ر
ر
التفيهية طوال اليوم ،بما يف ذلك الرسم
عىل الوجه ودورة تدريبية رائعة مع العب
3

ر
المحتف كولن نيل .تشمل جوائز
كرة القدم
المسابقات والسحب المتوفرة خالل هذا
اليوم مواد تذكارية بتوقيع أصحابها ،وتذاكر
كبار الشخصيات مع دخول المقصورة أثناء
ر
ويمبىل،
إنجلتا وإسبانيا يف إستاد
مباراة
ي
ر
وهواتف محمولة كهدايا ،وأكت من ذلك
بكثت.
ر
ر
"الكتف" 10 ،بارد رود،
يرج التسجيل يف
ر
مجان لك،
 W10 6TPلضمان حجز مكان
ي
والذي يشمل السفر من وإىل المالعب.
"الكتف" الساعة 12
سوف تغادر الحافالت
ر
ظهرا .تأكد من تمام تسجيل اسمك ليس
متأخرا عن  11:30صباح يوم األحد 12
أغسطس عىل أبعد تقدير .األماكن محدودة
ويتم إتاحتها بأسبقية التسجيل .يمكنك أيضا
الحجز عن طريق االتصال عىل الرقم:
.020 7221 9836

جهز نفسك لمقابالت الحصول
عىل وظيفة مع ""ClementJames
قد يكون الذهاب إىل مقابلة للحصول عىل وظيفة
ما تجربة مهيبة .مع كل ما ريتتب من نتائج من جراء
تمض تلك
هذه المقابلة ،من منا ال يرغب يف أن
ي
المقابلة عىل أفضل وجه ممكن؟ إذا كنت جادا يف
العثور عىل عمل وترغب يف التأكد من قدرتك عىل
ترك أفضل انطباع ممكن أثناء المقابالت ،فإن "يوم
مهارات مقابلة الحصول عىل وظيفة" يف "كليمنت
جيمس ر
سنت" يف،95 Sirdar Road, W11 4EQ :
التأثت
يمكن أن يساعدك يف أن تصبح قادرا عىل
ر
المحتملي.
اإليجان عىل أرباب العمل
ر
ري
ختاء يف مقابالت
ستكون هناك جلسات فردية مع ر
الحصول عىل عمل الذين يمكنهم تقديم نصائح
وإرشادات مفيدة تتناسب مع ظروفك الخاصة.
ستتعرف عىل كيفية التحدث عن نفسك وعرض
مهاراتك  /اهتماماتك بطريقة موجزة ومقبولة
وف جو
ومتناسبة مع السياق .سيكون اليوم لطيفا ي
غت ودي ،مع تقديم وجبة الغداء.
ر
المجان هذا يوم األربعاء 15
سيقام يوم المهارات
ي
ا
أغسطس من  9:30صباحا ر
مساء .األماكن
وحن 3
محدودة ،لذا ر
يرج إرسال
ر
ون إىل
بريد إلكت ي
joss@clementjames.org
أو االتصال عىل الرقم:
 020 7792 9189لحجز مكان
أو لمعرفة المزيد من المعلومات.

أخبار جهود دعم غرينفيل

خدمات الدعم ُ
المتاحة

عىل من يرغب ف التحدث إىل ر
الشطة بشأن
ي
التحقيقات الجارية يف حادث الحريق ،المبادرة
باالتصال ر
بشطة العاصمة عىل الرقم:
.0800 032 4539

 10أغسطس 2018
التسكي يف
آخر أخبار إجراءات إعادة
ر
برج غرينفيل و "غرينفيل ووك"
ر
اآلن بعد األرقام كما ف  9أغسطس 2018

جهات اتصال هامة
رعاية " Cruseكروز" لحاالت الوفاة:
المجان عىل مدار اليوم:
اتصل بخط المساعدة
ي
التيد عىل:
 0808 808 1677أو ب ر
 .helpline@cruse.org.ukوخط المساعدة
االثني إل الجمعة من  9:30إل  5م.
مفتوح من
ر
وساعات إضافية مساء أيام الثالثاء واألربعاء
ً
والخميس ،ر
مساء
حن 8

التيطانية،
استخراج بدل جوازات السفر ر
والتأشتات أو استفسارات بالهجرة:
ر
اتصل بخط المساعدة عىل مدار اليوم:
.0300 303 2832

نوعية الهواء والتعرض للدخان:
إن كان لديك أي مخاوف بشأن أعراض ،ر
يرج زيارة
طبيبك الخاص ( ،)GPوباإلشارة إىل "غرينفيل"
سوف يوجهونك إىل الجهة المناسبة.

دعم اإلسكان
التسكي ،أو كنت يف
إن كان لديك أي استفسار بشأن
ر
التسكي الخاص بك،
حاجة إىل معرفة المسؤول عن
ر
ر
يرج االتصال عىل األرقام ،0800 137 111 :أو
.020 7361 3008

دعم الضحايا:
اتصل عىل مدار اليوم بالرقم0808 1689 111 :
للحصول عىل دعم مادي أو معنوي ،أو زيارة الموقع
ر
ون.victimsupport.gov.uk :
االلكت ي

الوحدة اإلسالمية لالستجابة لغرينفيل"
تقدم أيضا دعما إضافيا .لالطالع عىل المزيد من خالل
ر
ونinfo@gmru.co.uk :
ر
التيد االلكت ي
ونفس يف
بدن
كما يمكنك أيضا الحصول عىل دعم ي
ي
"مركز مساعدة غرينفيل  ."The Curveاتصل عىل
الرقم.020 7221 9836 :
تتخذ خدمات "هستيا" ( )Hestiaو"مؤسسة
خدمات الصحة الوطنية  NHSلوسط وشمال وغرب
لندن" من كنيسة "نوتنغ هيل ميثودست" ،ف
ر
النكست روود ،مقرا لهم يف خدمة ليلية من الساعة 10
ا
ر
مساء وحن  8صباحا .تعال للدردشة والدعم.

القادمةSafari Adventures
االجتماعاتfamily
fun
للحضور
مدعوون
األهاىل
جميع
ي
)(drop in
– 12pm-3pm
اجتماع فريق القيادة:
ً
مساء ،كنسينغتون تاون
سبتمت6.30 ،
األربعاء 19
ر
هول
لجنة مراجعة استعادة األوضاع ف غرينفيل:
االثني  15أكتوبر 6.30 ،مساء ،كنسينغتون تاون
ر
هول
المجلس بالكامل:
ً
األربعاء  17أكتوبر 6:30 ،مساء ،كنسينغتون تاون
هول

4

ف مساكن طوارئ

إجمال 204

53

لم يتم قبول مساكن
دائمة بعد

8

ف مساكن مؤقتة

41

ف مساكن دائمة

110

12

هل خططت للمشاركة ف برنامج ""Summer in the City؟
ر
الن يمكنك
ال يزال هناك
ر
الكثت من األنشطة ي
المشاركة فيها هذا الصيف من خالل برنامج
" ."Summer in the Cityسواء كنت محبا
للرياضة وكل ما فيه نشاط وحركة ،أو كنت تفضل
اإلبداع من خالل الفنون
التعبت عن الجانب
ر
ي
والدراما ،فهناك أنشطة ال حض لها لقضاء وقتك
وعدم اإلحساس بالملل طوال األسابيع القادمة.

ر
ون:
يمكنك زيارة الموقع اإللكت ي
 mysummerinthecity.org.ukلالطالع
التنامج بالكامل ،أو قم بزيارة موقع "دعم
عىل ر
غرينفيل" للتعرف عىل األنشطة ر
الن تجري عىل
ي
وتشيلس":
وجه التحديد يف “كنسينغتون
ي
bit.ly/2JvtrEY

إذا لم تكن قد اطلعت عىل برنامج " the Summer
 ،"in the Cityفال يزال هناك متسعا من الوقت
لالنخراط يف دورات السباحة المجانية ،وورش عمل
والكثت من
التمثيل والدراما ،واأليام الرياضية
ر
ر
الن تناسب جميع أفراد األشة.
األنشطة المختلفة ي

التمجة
ابدأ خطواتك األول ف مجال ر
َ
هل رغبت يف وقت ما يف العمل يف مجال
ً
التكنولوجيا المتسارع الخظ؟ إذا كان لديك ميل
ر
والتشفت ،فإن أيام
مت
ر
للتمجة وشغف بعالم الت ر
ر
التجربة ( )taster daysلـ" "Get into Techيف
ه طريقك إىل
"مؤسسة كنسينغتون
وتشلس" ي
ي
المثت.
هذا المجال
ر
تقام أيام التدريب عىل سبيل التجربة المجانية يف
ر
اثني يف
مت
ر
الت ر
والتشفت الساعة  6:30مساء كل ر
ر
"كليمنت جيمس سنت" 95 ،رسدار روود،
 .W11 4EQستمنحك أيام التجربة هذه رؤية
ر
والتشفت،
مت
ر
ثاقبة عن ماهية العمل يف مجال الت ر
وتوفر لك إجابات عن أي أسئلة قد تكون لديك
حول وظائف مجال التكنولوجيا.
ر
مت
من المقرر عقد دورة مجانية للتدريب عىل الت ر
سمت.
والتشفت بصورة كاملة من
سبتمت إىل دي ر
ر
ر
بمجرد حضورك يوم من أيام التدريب عىل سبيل
سيكون بإمكانك

التجربة ،سيكون بإمكانك التقدم لحجز
مكان والتسجيل يف الدورة.
االثني  13أغسطس،
يوم التجربة،
ر
األختة للتعرف عىل مزايا الدورة المقرر
هو فرصتك
ر
ر
ديسمت .سيكون لديك
حن
سبتمت
عقدها من
ر
ر
مهلة للتقدم لحجز مكان ف الدورة ر
حن الجمعة
ي
 17أغسطس .بعد ذلك ،ستستمر أيام التدريب
اثني ر
حن العام الجديد،
عىل سبيل التجربة كل يوم ر
عندما يتم اإلعالن عن دورة أخرى.
للمشاركة ،يجب أن يكون عمرك  16عاما أو ر
أكت،
ه مكان إقامتك ،أو
وأن تكون "نورث كنسينغتون" ي
عملك أو دراستك ،وأن تستطيع الحضور من
ديسمت.
سبتمت إىل السبت 15
االثني 3
ر
ر
ر
لالستفسار عن أيام التجربة ،أو لمزيد من
ر
ر
ون:
المعلومات ،ر
اإللكت
التيد
عت ر
يرج التاسل ر
ي
crossan@thekandcfoundation.com

| تتوفر ر
النشة اإلخبارية أيضا باللغة العربية والفارسية.

